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Pani / Pan 

Prezydent, Burmistrz, Wójt, 

Starosta Powiatu  

woj. śląskiego  

 

 

Szanowni Państwo, 

 

w ślad za pismem z 22 kwietnia 2022 r. Pani Barbary Sochy – Podsekretarz Stanu  

w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej, znak: DSR-IV.82.2.2022.AW/3, uprzejmie 

informuję, iż w ubiegłym roku z okazji Dnia Ojca Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej  

w ramach prowadzonej kampanii społecznej „Ojcostwo – Przygoda Życia” zorganizowało 

w Warszawie grę miejską „Przygoda z Tatą”. Celem kampanii społecznej jest wzrost 

świadomości w społeczeństwie jak ważne jest świadome i zaangażowane podejście do roli 

ojca – wzmacniające jego rolę w rodzinie. Wpływa to bowiem na kształtowanie młodego 

pokolenia. Gra miejska oraz spoty były okazją do zwrócenia uwagi społeczeństwa na to,  

że wychowywanie dziecka to nie jest sprawa i odpowiedzialność wyłącznie kobiet, ponieważ 

ojcostwo jest niezwykle ważnym obszarem samorealizacji dla mężczyzny, a także kluczową 

kwestią dla prawidłowego rozwoju i wychowania dziecka na szczęśliwego dorosłego. Patrząc 

szeroko na kwestię rodziny i demografii, istotą jest nie tylko wsparcie finansowe rodzin,  

ale również wzmacnianie ich więzi i trwałości. 

Sukces pierwszej edycji tego wydarzenia sprawił, że w tym roku Ministerstwo Rodziny 

i Polityki Społecznej postanowiło rozszerzyć jego zakres i zorganizować gry miejskie z okazji 

Dnia Ojca we wszystkich województwach. 

W związku z powyższym, 20 kwietnia 2022 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej, 

Pani Marlena Maląg, ogłosiła otwarty konkurs ofert pn. Organizacja gry miejskiej „Przygoda  

z Tatą” w ramach programu „Ojcostwo – Przygoda życia”. 

W ramach konkursu Minister Rodziny zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty 

wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1–4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, 

do składania ofert na wsparcie finansowe projektów na organizację 19 czerwca 2022 r. gry 

miejskiej „Przygoda z Tatą” w 16 miastach właściwych ze względu na siedzibę wojewody  

(po jednej grze miejskiej w każdym województwie). W ramach każdego z ww. miast zostanie 

wybrany tylko jeden, najlepszy projekt na organizację gry miejskiej. Ww. organizacje  

i podmioty mogą składać oferty w ramach konkursu w terminie do 11 maja 2022 r. 

Na realizację konkursu Minister Rodziny przeznaczył łącznie kwotę 1,6 mln złotych. 

Maksymalna kwota dofinansowania, jaka może zostać przyznana na realizację zadania  

w danym mieście właściwym ze względu na siedzibę wojewody wynosi 100 tys. zł. 

Szczegółowe informacje na temat konkursu i jego warunków są dostępne na stronie 

Ministerstwa pod adresem:  

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-konkursu-organizacja-gry-miejskiej-

przygoda-z-tata-w-ramach-programu-ojcostwo---przygoda-zycia  

https://www.gov.pl/web/rodzina/organizacja-gry-miejskiej-przygoda-z-tata-rusza-

konkurs-ofert . 
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Mając na uwadze powyższe, przekazuję w załącznikach Ogłoszenie o otwartym 

konkursie ofert pn. Organizacja gry miejskiej „Przygoda z Tatą” w ramach programu 

„Ojcostwo – Przygoda życia” oraz Regulamin ww. konkursu, w celu pilnego poinformowania 

wszystkich organizacji pozarządowych na Państwa terenie, które prowadzą działalność  

na rzecz rodziny i mogą być zainteresowane udziałem w ww. konkursie. 

Jednocześnie uprzejmie wskazuję, że w ramach składanej oferty na wsparcie 

finansowe projektu na organizację gry miejskiej „Przygoda z Tatą” należy uwzględnić jej 

zakończenie Piknikiem Rodzinnym na terenie skansenu – Muzeum „Górnośląski Park 

Etnograficzny w Chorzowie”, ul. Parkowa 25 oraz fakt, iż w ramach realizacji przedsięwzięcia 

przewidzianego w projekcie, organizacja pozarządowa posiada możliwość skorzystania  

z usług profesjonalnej firmy, jednak w granicach kosztów przewidzianych w zasadach 

konkursu. 

 
 
 
Załączniki: 
1. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert pn. Organizacja gry miejskiej „Przygoda z Tatą w ramach programu „Ojcostwo – 
Przygoda życia”. 
2. Regulamin konkursu na organizację gry miejskiej „Przygoda z Tatą”. 

 

 

 

Z poważaniem 

 

Marcin Chroszcz 

Dyrektor 

Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej 

(podpisano elektronicznie) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do wiadomości: 
1) Ośrodki Pomocy Społecznej woj. śląskiego, 
2) Powiatowe Centa Pomocy Rodzinie woj. śląskiego. 


